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CAP. 1. SCURTĂ PREZENATE A INCD URBAN INCERC
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și
Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a fost înființat prin
Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr.816
din 27 noiembrie 2009.
Activitatea INCD URBAN-INCERC, a fost coordonată în anul 2019 de către Ministerul
Cercetării și Inovării, institutul fi i nd puternic implicat în elaborarea de politici, programe și
planuri în domeniile sale de competență, precum și în activități de reglementare specifice,
contribuind la valorificarea rezultatelor ca informații/documente de interes public.
Activitatea Institutului în anul 2019 a urmat principiile, obiectivele şi măsurile recomandate
pentru perioada 2014 - 2020 pe baza strategiei Europa 2020, a iniţiativei „O Uniune a Inovării” și a
Programului Orizont 2020, reflectate de altfel și în documentele aferente Strategiei naţionale de
cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020.

I. Domenii de activitate
a) În cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare:
INCD URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale și aplicative de interes public
național, care privesc asigurarea cerințelor esențiale impuse construcțiilor și instalațiilor aferente
prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și prin Directiva
89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulație a produselor pentru
construcții, precum și asigurarea durabilității acestora, și anume: rezistența mecanică și stabilitatea,
siguranța în exploatare, siguranța la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția
mediului, protecția termică și hidrofugă, economia de energie, protecția împotriva zgomotului.
În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:
1. Cercetări fundamentale de bază și orientate pentru dezvoltarea științei construcțiilor, în
special în domeniul mecanicii construcțiilor, ingineriei seismice și fizicii construcțiilor;
2. Cercetări aplicative pentru creșterea siguranței, funcționalității și confortului construcțiilor,
precum și dezvoltarea și perfecționarea tehnicilor și tehnologiilor specifice execuției construcțiilor,
incluzând și realizarea de standuri, stații-pilot, încercări in situ;
3. Elaborări de coduri, normative și documente privind concepția, alcătuirea, calculul și execuția
construcțiilor și instalațiilor aferente;
4. Cercetare fundamentală de bază și orientată, realizată în scopul creșterii nivelului conceptual
în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului și locuirii;
5. Cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot și modele experimentale cu rol de
suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activități;
6. Elaborare de studii și cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului și dezvoltării
regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea rețelei de localități, policentricitate,
protecția zonelor construite și naturale, reabilitare zonală și reconstrucție ecologică, zone în declin
socio-economic, zone rurale defavorizate;
7. Elaborare de studii și cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a
așezărilor umane: restructurarea și modernizarea orașelor, politici de locuire, managementul
strategic și operațional, conservarea și gestionarea terenului urban, protecția patrimoniului construit,
reconversii funcționale;
8. Elaborare de strategii, diagnoze și prognoze în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și locuirii.
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INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internațional la lucrările de cercetaredezvoltare și inovare în cadrul Spațiului de Cercetare European și colaborează, inclusiv prin
Rețeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcții - ENBRI, cu instituții similare de
profil din alte state.
b) În cadrul planurilor sectoriale și al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:
i. INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naționale de dezvoltare în
domeniile de specialitate și competență; elaborează programe-nucleu anuale și multianuale
cuprinzând obiective din domeniul construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor, materialelor și
tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcțiilor în România;
ii. INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale și aplicative de
interes prioritar pentru domeniul construcțiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice și
economice specifice acestui domeniu;
iii. INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice și economice în vederea asigurării
cerințelor esențiale de calitate impuse construcțiilor și instalațiilor aferente, inclusiv în vederea
asigurării creșterii performanței energetice a construcțiilor, efectuează activități specifice de
dezvoltare tehnologică, precum și activități specifice de reglementare, respectiv: documentări,
testări, documentații, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele
funcționale și modele fizice, precum și experimentări in situ de produse și tehnologii noi și creare
de baze de date specializate în domeniu;
iv. cercetare fundamentală de bază și orientată, realizată în scopul perfecționării concepției
globale de amenajare a teritoriului și urbanism și dezvoltare regională;
v. elaborare de cercetări aplicative, studii și studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea
teritoriului, amenajare și dezvoltare regională, mediu și dezvoltare durabilă, populație și calitatea
vieții, aspecte economice și sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbană, echipamente
publice, noi tehnologii.
vi. elaborare de studii-pilot și proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de
amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes
european, zone de cooperare transfrontalieră;
vii. construire și utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate;
viii. elaborare de diagnoze, prognoze și strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării
teritoriului și urbanismului;
ix. elaborare de studii pentru fundamentarea legislației și a reglementărilor din domeniile
urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile și locuirii.
c) Participarea la elaborarea strategiei domeniului:
INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluționarea problemelor din domeniul
său de activitate, cercetări în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, altele decât cele
prevăzute în Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum:
a) studii și cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;
b) dezvoltare de tehnici experimentale și măsurători, atât în laborator cât și in situ;
c) studii și cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice și economice care stau la
baza activității de concepere, realizare și exploatare, precum și de post-utilizare a construcțiilor.
INCD URBAN-INCERC realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul
reabilitării energetice și creșterii performanței energetice a clădirilor/construcțiilor, prin executarea
experimentală de lucrări de reparații/întreținere, prin urmărirea comportării în timp a construcțiilor,
precum și prin aplicarea de tehnologii și materiale noi, agrementate tehnic și prietenoase cu mediul.

II. Domenii secundare de cercetare
INCD URBAN-INCERC desfășoară și activități conexe activității de cercetare - dezvoltare
din domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator, precum și, după caz, cu
autorizarea de către instituțiile abilitate, astfel:
a) participă la elaborarea strategiei în domeniul construcțiilor, urbanismului, dezvoltării
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teritoriale durabile și locuirii;
b) derulează activități de consultanță și asistență tehnică de specialitate, scop în care INCD
URBAN-INCERC efectuează:
1.
asistență tehnică și consultanță de specialitate pentru executarea obiectivelor de construcții și
instalații;
2.
expertize privind starea tehnică a construcțiilor și instalațiilor aferente, precum și în
domeniul proiectării și execuției construcțiilor;
3.
asistență tehnică, furnizare de servicii științifice și metodologice operatorilor
economici/beneficiarilor interesați și execuție de documentații de urbanism și amenajare a
teritoriului cu caracter de unicat și de importanță deosebită;
4.
programe de calcul;
5.
soluții tehnice și metodologii de experimentare și de executare a construcțiilor, de aparatură
de laborator și altele asemenea;
6.
studii de oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate, expertize și evaluări de active, oferte,
documentații pentru participarea la licitații pentru contractarea prestărilor de servicii de proiectare și
executare de lucrări, precum și altele de această natură, în domeniile de activitate;
7.
alte prestări de servicii în domeniile de activitate.
INCD URBAN-INCERC derulează activități de documentare, informare și diseminare a
informațiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetaredezvoltare în științe sociale și umaniste, cuprinzând în principal:
1.
bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activități conexe de editare,
tipărire și diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniu;
2.
activități de formare profesională continuă/perfecționare a specialiștilor cu activitate în
domeniile construcții, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire.
INCD URBAN-INCERC derulează activități de documentare pentru extinderea cadrului
legislativ și reglementar, de diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniile construcții,
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire și participă la implementarea obiectivelor
Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, scop în care:
a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii și reglementări, prognoze și strategii în
domeniile de activitate;
b) constituie, administrează și stochează fondul documentar științific și tehnic de interes și
utilitate publică în domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile
și locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar național și internațional de specialitate;
c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislației naționale cu legislația specifică,
existentă în statele membre ale Uniunii Europene;
d) asigură/facilitează schimbul și transferul de cunoștințe și asistență tehnică la nivel național,
local și internațional, către factorii de decizie din administrația publică locală și centrală, precum și
către specialiști din domeniile de activitate.
Prin Direcția Administrativă și Patrimoniu - biblioteca tehnică specializată de drept public,
INCD URBAN-INCERC asigură informarea și documentarea entităților interesate din domeniile
construcții, arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire și derulează în principal
următoarele activități:
a) achiziția de cărți și materiale de specialitate puse la dispoziția publicului cititor pe bază de
împrumut sau prin intermediul copiilor xerox;
b) organizarea și prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecțiile proprii incluzând
catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor;
c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea și administrarea băncilor de date în
domeniu, care să contribuie la constituirea și dezvoltarea fondului național de documentare informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente reglementărilor
tehnice din diferite domenii;
d) participarea individual și în colaborare la programele de cercetare - dezvoltare în construcții,
arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice asigurând informarea documentară a
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utilizatorilor - cercetători specialiști, cadre didactice din învățământul superior de specialitate,
studenți și alți utilizatori interesați;
e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizării acestora la
elaborarea de sinteze și studii de documentare, la realizarea de publicații de specialitate, inclusiv
construirea de site-uri specifice;
f) furnizarea de servicii informaționale de interes public către ministerele de resort, alte unități
de cercetare - dezvoltare, precum și către alte entități din domeniul construcțiilor, arhitecturii,
urbanismului, amenajarea teritoriului din țară și străinătate.
g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărți și publicații periodice de specialitate.
INCD URBAN-INCERC derulează activități conexe de editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate în domeniile de activitate, în principal:
a) publicații științifice editate: revistele Construcții și Urbanism. Arhitectură. Construcții;
publicațiile periodice cu caracter științific Conferința de cercetare în construcții, economia
construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, Lucrările conferinței
de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului, Buletinul
construcțiilor, Probleme de economia construcțiilor, Buletin român de agremente tehnice în
construcții și un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC;
b) documentații curente și de interes public solicitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, cum sunt elaborarea și actualizarea de documente tehnice directoare:
ghiduri de interpretare a cerințelor esențiale ale construcțiilor; ghiduri de agrement tehnic pentru
produse și pentru construcții; regulamente și/sau proceduri oficiale;
c) Buletinul sumarelor (publicații periodice intrate în bibliotecă);
d) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici.
De asemenea, INCD URBAN-INCERC efectuează:
- lucrări pentru soluționarea problemelor din domeniul său de activitate, cercetări în domeniul
construcțiilor și materialelor de construcții, altele decât cele prevăzute în Planul Național de
Cercetare - Dezvoltare și Inovare;
- studii și cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice și economice care stau la
baza activității de concepere, realizare și exploatare, precum și de post-utilizare a construcțiilor;
- cercetări aplicative având rol de suport pentru diferite sectoare sau activități;
- studii și cercetări aplicative în domeniul amenajării teritoriului și dezvoltării regionale, a
dezvoltării rețelei de localități, policentricitate, protecția zonelor construite și naturale, reabilitare și
reconstrucție ecologică;
- elaborarea de studii și cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a
așezărilor umane;
- diagnoze și prognoze în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și locuirii, etc.
Toate aceste activități au rol, pe de o parte, de extindere a cadrului legislativ și reglementar
și, pe de altă parte, de diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniile construcții,
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire asigurând participarea activă a INCD URBANINCERC la implementarea obiectivelor Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială în România
2030.
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CAP.2. PRINCIPII MANAGERIALE
Principiile generale ale managementului cercetării științifice sunt rezultatul impactului unor
cerințe cu caracter general cu aspectele cele mai importante ale conținutului și condițiilor de muncă
din cercetarea științifică. Ele s-au cristalizat treptat printr-o laborioasă experiență și acțiune de
sintetizare și de generalizare a elementelor esențiale, comune cercetării, privită ca unitate întreagă.
Activitatea de management desfășurată de către Directorul General al Institutului are la bază
următoarele principii manageriale:
- Principiul flexibilității. Activitatea de management la nivel de Institut se desfășoară cu
respectarea principiului flexibilității adică acțiunile de management sunt astfel concepute încât să
fie suple și continuu adaptabile la dinamica particularităților organizaționale și la mediul extern al
institutului
- Principiul managementului participativ, stabileşte ca prioritate implicarea unor grupe
de manageri, specialişti, reprezentanţi ai laboratoarelor și departamentelor, sau chiar a unor simpli
executanţi în realizarea tuturor proceselor manageriale şi de execuţie. Participarea unui număr cât
mai mare de personal la declanşarea şi derularea proceselor manageriale ale Institutului conduce, la
o diferenţiere a elementelor constitutive, la atragerea a cât mai multor idei, concepte şi cunoştinţe,
care au recunoaștere din partea celor ce urmează a le pune în practică ;
- Principiul motivării constă în motivarea tuturor factorilor implicaţi în activităţile
Institutului. El exprimă necesitatea unei asemenea stabiliri şi utilizări a stimulentelor materiale şi
morale de către Directorul General încât să se asigure o îndeplinire armonioasă a intereselor
tuturor părţilor.
- Principiul creșterii eficienței, exprimă urmărirea maximizării efectelor obţinute cu un
anumit efort depus. Aceasta înseamnă că urmăreşte obţinerea unor efecte cât mai mari menţinând
aceleaşi eforturi sau obţinerea aceloraşi rezultate cu eforturi mai mici. Altfel spus, acest principiu al
eficienței urmăreşte maximizarea efectelor şi minimizarea eforturilor. Principiul contribuie la
creșterea competitivității activităților realizate de Institut;
- Principiul strategiei. Principiul strategiei este regula după care întreaga activitate a
Institutului, cât și orice proiect trebuie să aibă la bază o strategie. Planificarea precede întotdeauna
execuţia în termeni simpli, acest principiu stabileşte ce trebuie făcut, cand și cu ce resurse; structura
activităților conform obiectivelor și distribuția resurselor pe activități;
- Principiul controlului. La nivelul Institutului există proceduri riguroase de control
intern/managerial în cadrul Sistemului de Control intern/Managerial organizat în baza OG 119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv și în baza OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Orice activitate și
orice proiect beneficiază astfel de politici şi proceduri riguroase şi eficiente de control şi
monitorizare. Spre deosebire de Principiul strategiei, anterior prezentat, Principiul controlului
stabileşte cum trebuie făcut un anumit lucru şi de către cine.
Managementul strategic al INCD URBAN-INCERC a vizat următoarele obiective:
 Menținerea statutului de institut național de cercetare - dezvoltare al INCD URBANINCERC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 Dezvoltarea capacității instituționale.
 Creșterea contribuției INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice.
Pentru îndeplinirea acestora, activitatea managerială a luat în considerare următoarele
principii:
I. Pe termen scurt:
 asigurarea prin concurs a resursei umane calificate, a unor salarii atractive și eficientizarea
activității;
 identificarea unor surse de finanțare sustenabile, structurarea bugetelor prospective;
 reducerea sau optimizarea cheltuielilor în urma analizei economice;
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 dotarea uniformă a laboratoarelor cu echipamente hardware și software;
 controlul științific eficient al lucrărilor;
 creșterea cantitativă și calitativă a producției științifice, inclusiv a publicațiilor editate și
conferințelor organizate de institut;
 intensificarea cooperării interne și internaționale;
 flexibilizarea organigramei în raport cu cerințele UE.
II. Pe termen mediu:
 dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane la un nivel comparabil cu cel
european;
 creșterea contribuției INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice din domeniu;
 creșterea vizibilității internaționale a producției științifice a institutului;
 creșterea capacității de absorbție a fondurilor naționale și europene de cercetare.
III. Pe termen lung:
 dezvoltare instituțională - resurse materiale și umane compatibile cu participarea la
Programul HORIZON EUROPE;
 creșterea impactului activității institutului asupra economiei pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile a habitatului uman;
 integrarea în spațiul de cercetare european;
 determinarea pe baze științifice a potențialului teritorial în vederea realizării obiectivelor
europene de coeziune.
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CAP.3. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE
3.1. ACTIVITATEA DE CDI
Directorul General a desfășurat și/sau coordonat activitatea științifică a
URBAN- INCERC, cu rezultate deosebite, după cum urmează:

INCD

Coordonarea desfășurării activității științifice a institutului:
1.1 Coordonarea participării INCD URBAN-INCERC la apelurile de proiecte de
cercetare din cadrul competițiilor și programelor interne și internaționale.
Rezultate: Depunere de proiecte în cadrul competițiilor deschise în anul 2019, astfel:
În cadrul Competiției deschise aferentă programului PN-III, în acest an, au fost depuse
următoarele proiecte în coordonarea directorului general:
- Proiectul ”Model integrat demonstrativ de cunoaștere,conservare primară și protecție a
monumentelor istorice din județul Vâlcea utilizând tehnici GIS,GPS,UAV și energii
neconvenționale.Studiu de caz: Mănăstirea Stânisoara ”
- Proiectul ”Model inovativ de evaluare a impactului proceselor decizionale ale administrației
orașelor din România pentru realizarea unei guvernanțe inteligente – RoCitySMARTGov”
- Proiectul ”Platformă informatică SMART de evaluare a costului transportului multimodal
către stațiunile turistice din România – ROSmarTTravel”
- Proiectul ”Model experimental 3D pentru conservarea digitală și reconstrucția virtuală a
siturilor arheologice,ca instrument inovativ de impulsionare a activităților turistice și educaționale.
Studiu de caz–Judetul Tulcea(3D-Arheo-TL)”
1.2 Participarea și asigurarea participării conducerii operative a institutului la
sesiunile de informare referitoare la aceste competiții.
Rezultate: În cursul anului 2019, directorul general a asigurat participarea conducerii operative la
toate evenimentele la care institutul a fost invitat.
1.3 Urmărirea executării la timp și a calității rapoartelor din cadrul programelor de
cercetare, inclusiv a Programului Nucleu.
Rezultate: În cadrul PROGRAMULUI Nucleu cu tema “Cercetări pentru soluții sustenabile si
integrate ecologic în dezvoltarea spațială, și siguranța mediului construit, cu potențial avansat de inovare
deschisă, acronim „ECOSMARTCONS”, PN 19.33., implementat în cursul anului 2019 s-a urmărit
executarea la timp, precum și calitatea rapoartelor elaborate
Programul a avut drept scop fundamentarea pe baze ştiinţifice a soluţiilor sustenabile şi integrate
ecologic în dezvoltarea spațială, și siguranța mediului construit, cu potenţial avansat de inovare deschisă,
asigurând confortul şi siguranţa locuitorilor.
În cadrul acestui program s-au derulat cinci proiecte:
1. Cercetari privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea securităţii spaţiului construit, cu
generare semi-automată a hărţilor PGA provenite din acţiuni seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă
a vulnerabilităţii clădirilor instrumentate
2. Vulnerabilitatea sistemelor de fațadă ale clădirilor la acțiunea incendiilor
3. Cercetări pentru realizarea confortului acustic şi termic în interiorul clădirilor, utilizând un instrument
inovativ de alegere a structurilor optime de elemente de construcţii, din materiale clasice versus moderne;
4. Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și securității populației în conceptul inovării deschise și a
prezervării mediului înconjurător;
5. Cercetări integrate pentru rezilienţa, eficienţa, siguranţa şi confortul mediului construit – CRESC”
Nu au existat lucrări respinse sau predate cu întârziere.
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1.4 Asigurarea raportării rezultatelor activității științifice de către cercetătorii
institutului, în vederea evaluării activității științifice pe 2019.
Rezultate: În cursul anului 2019 au fost efectuate două evaluări ale activității științifice la
nivelul întregului institut, conform criteriilor avizate de Consiliul Științific și aprobate de Consiliul
de Administrație.
1.5 Asigurarea diseminării rezultatelor obținute din activitatea de cercetare a
institutului, concretizată în următoarele:
Rezultatele obținute din activitatea de cercetare a institutului a fost diseminată, prin
următoarele:
Teze și dizertații
3
Cărți
2
Capitole de cărți
2
Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională cotate ISI
24
/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională indexate
în baze de date specifice domeniului, care fac un proces de selecție a revistelor pe baza
52
criterii de performanță (BDI) (categoria B+ CNCSIS / B CNCS)
Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice internaționale
73
Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice internaționale
62
Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice naționale
20
Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice naționale
55
Postere prezentate în conferințe naționale / internaționale
101
Prezentări orale în conferințe naționale/ internaționale
93
Cursuri
34
Prelegeri
5
Brevete de invenție
4 cereri
1.6 Coordonarea manifestărilor științifice organizate de INCD URBAN-INCERC și a
publicațiilor institutului.
Rezultate:
 În cursul anului s-au organizat două ediții ale Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, respectiv:
- a A XV-a ediţie cu titlu „Contribuţia INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a
habitatului uman european” organizată la centrul de conferințe al institutului din Bucureşti în
data de 29 mai 2019

-a XVI-a ediţie cu titlu „Oraşul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură şi
construcţii” organizată la centrul de conferințe al institutului din Bucureşti în data de 24
octombrie 2019.
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 În cursul anului fost editate două ediții la revista „Construcții” și patru ediții revista
„Urbanism. Arhitectură. Construcții”.
În urma competiţiei pentru Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2019
lansată de ministerul coordonator, revistele: ”Urbanism, Arhitectură, Construcții”, ”Conferința de
cercetare în construcții, economia construcțiilor,urbanism și amenajarea teritoriului.Rezumate ale
lucrărilor ” și ” Lucrările conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului”, sub coordonarea directorului general care este și redactorul șef al acestora,
au fost finanțate parțial de la bugetul de stat.
Subvenția obținută pentru redactarea revistelor precizate mai sus a fost în sumă de 48.638,00
lei.
1.7 Asigurarea instruirii cercetătorilor în domeniul autoratului științific, conform
calendarului stabilit la începutul anului.
Rezultate: În cursul anului au fost urmate cursurile de pregătire profesională privind proprietatea
intelectuală și managementul inovării.
1.8 Creșterea vizibilității conferințelor institutului, prin asigurarea unei participări
internaționale numeroase și de prestigiu.
În acest an, la conferințele organizate de institut au fost invitați de prestigiu din mai multe
țări europene, precum și experți cu recunoaștere mondială, ocazie cu care s-a urmărit creșterea
participării cercetătorilor de prestigiu din strainătate.
Prin promovarea și susținerea cercetării inter-și multidisciplinare din institut s-a asigurat și
se asigură vizibilitatea internațională a institutului.
-

1.9 Creșterea vizibilității publicațiilor institutului, prin indexarea acestora în baze de
date internaționale reprezentative pentru domeniu.
Rezultate: Creșterea numărului bazelor de date în care este indexată revista Urbanism.
Arhitectură. Construcții și indexarea BDI a volumului de rezumate al conferinței a fost o prioritate
a directorului general în anul 2019.
În ceea ce priveşte publicaţiile Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor (ISSN 2343-7537) şi
Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului (ISSN 2393-3208), principala provocare a fost reprezentată de indexarea acestora în
Central and Eastern European Online Library (CEEOL), care a presupus introducerea pentru
fiecare volum al primei publicaţii şi fiecare articol al celei de-a doua publicaţii a unor meta-date,
precum şi încărcarea acestora în baza de date CEEOL. De asemenea, în virtutea parteneriatul cu
ProQuest volumele integrale ale primei publicaţii şi articolele individuale ale celei de-a doua au fost
transferate către această bază de date.
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Eforturile cele mai mari s-au depus în privinţa revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”
(ISSN 2069-6469). Pe de o parte s-au făcut eforturi de indexare în noi baze de date internaţionale,
încununate de succes prin indexarea în baza de date Ingenta Connect şi în nouă cataloage ale unor
biblioteci din întreaga lume: Platforma Ştiinţifică ORES, Portalul ISSN, Universitatea de Stat din
Caucaz (Rusia), Universitatea Northumbria (Newcastle, Marea Britanie), Magyar Tudományos
Művek Tára (Ungaria), Institutul de Management RV (Jayanagar, Bangalore, India), K.L.N.
College of Engineering (Madurai, Tamil Nadu, India)Biblioteca Universităţii Naţionale Politehnice
de Cercetare din Perm (Rusia) şi Guru Nanak Dev Engineering College (Ludhiana, Punjab, India).
Revista nu fusese inclusă în niciunul dintre acestea în anul 2018.
De asemenea, au continuat eforturile de indexare a conţinutului revistei în bazele de date în
care este prezent şi conţinutul acesteia prin :
(1) introducerea pentru fiecare articol a unor meta-date, şi încărcarea acestora în baza de
date CEEOL,
(2) introducerea pentru fiecare articol a unor meta-date în baza de date DOAJ
(3) transferul articolelor individuale către bazele de date ProQuest şi EbscoHost.
Cele mai importante demersuri au fost, însă, cele de pregătire a cererii de reindexare a
revistei în Clarivate Analytics (ISI), care a fost depusă la finalul perioadei de trei ani impusă de
Clarivate Analytics, respectiv la începutul anului 2020. Un prim efort a fost acela de a reduce
frecvenţa de apariţie de la cea trimestrială la cea semestrială, în paralel cu impunerea unui
mecanism mult mai riguros de evaluare a articolelor, în două trepte (redacţie şi referenţii de
specialitate). Acest efort a reuşit să crească rata de respingere de la 60% la peste 85%. Pregătirea
cererii a necesitat şi numeroase analize de tip bibliometric privind dinamica ratei de respingere,
diversitatea autorilor şi instituţiilor la care erau afiliaţi autorii, numărul de citări ale articolelor
publicate în bazele de date Clarivate Analytics şi Scopus şi indicele Hirsch al revistei. Având în
vedere rezultatele acestora şi profitând de oportunitatea oferită de aniversarea a zece ani de la
apariţia revistei, toate aceste rezultate au fost incluse în articolul „Editorial: “Urbanism
Architecture Constructions” – ten years of continuous publishing”, semnat de Redactorul şef şi
Secretarul general de redacţie ai revistei şi publicat în vol. 10(1), fiind totodată incluse în
documentul ce explica măsurile luate, anexă a cererii de re-includere a revistei în Clarivate
Analytics. Nu în ultimul rând, s-au făcut eforturi de creştere a diversităţii autorilor, una dintre
problemele semnalate de către Clarivate Analytics; în acest sens, discuţiile purtate cu mai multe
organizaţii din Federaţia Rusă ce aveau ca obiectiv facilitarea publicării de articole ale specialiştilor
din această ţară au avut ca rezultat publicarea unor articole de foarte bună calitate. O altă ţară nou
reprezentată prin articole în 2019 este Thailanda.
1.10 Creșterea vizibilității institutului, prin asocierea cu alte institute și universități
de profil și afilieri și premii internaționale.
În acest an, directorul general a promovat institutul către autoritățile publice centrale și
locale pentru a deveni partener în proiecte naționale și europene pe domeniile de activitate, prin
participări de prestigiu profesional în calitate de membru/președinte în următoarele organizații,
comisii și comitete naționale:
 Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI)
 Journal of Architecture, Urbanism and Heritage (ISSN 1224-6024)
 Comitetul Editorial al Algerian Journal of Engineering, Architecture and Urbanism (ISSN
2588-1760)
 Comitetul Editorial al International Journal of Human Settlements (ISSN 2588-1779)
 Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC (ISSN 2885-5823)
 Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor (ISSN 2343-7537)
 Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 2069-0509)
 Comitetul de Coordonare, Revista Buletinul construcţiilor (ISSN 1222-1295)

11 | P a g e

 Comitetul de Coordonare, Revista Probleme de economia construcţiilor (ISSN 1584-2797)
 Comitetul de Coordonare, Revista Buletin Român de Agremente Tehnice în Construcţii
 Comitetul ştiinţific al PT-CONF International Proficiency Testing Conference
 Conferinţa naţională de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială
 OtherWays Management Club,
 International Academic Forum (IAFOR) Board,
 Corpul experţilor tehnici din România
 Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România,
 Registrul Naţional al Arhitecţilor din România,
 Comitetul interministerial de lucru pentru radon
 Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă la nivelul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice,
 Consiliul Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti
 Consiliul Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion
Mincu” din Bucureşti,
 Comisia inter-instituţională pentru evaluarea potenţialului turistic al teritoriului / Comisiei
de contestaţii a deciziei .
Sub coordonarea directorului general, institutul în anul 2019 a obținut următoarele rezultate:
Citări în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI ale articolelor/
43
studiilor publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI
Citări în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI ale articolelor/
33
studiilor publicate în alte reviste de specialitate
Citări în alte reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în reviste de
23
specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI
Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în alte reviste
19
de specialitate
Alte citări
13
Referent de specialitate, redactor
26
Conferinţe internaţionale - moderator, organizator, invitat
24
Premii
37
Doctorat, comisii profesionale , CTS
126
Prestigiu, organizații profersionale, altele
30
3. Activitatea științifică proprie
3.1. Cercetări desfășurate în cadrul Programului Nucleu - domeniul urbanism.
În cadrul PROGRAMULUI Nucleu cu tema „Cercetări pentru soluții sustenabile si
integrate ecologic în dezvoltarea spațială, și siguranța mediului construit, cu potențial avansat de
inovare deschisă, acronim „ECOSMARTCONS”, PN 19.33., a manageriat proiectul „Cercetări
integrate pentru rezilienţa, eficienţa, siguranţa şi confortul mediului construit – CRESC”.
Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul Proiectului Nucleu a dezvaluit metode și
instrumente care ar trebui să se bazeze pe valori cuantificabile și indicatori care pot fi ușor măsurate
și urmărite în timp, precum și numeroase avantaje a folosirii tehnologiei 3D, cum ar fi:
- realizarea analizei detaliate a zonelor inaccesibile ale sitului arheologic prin metode neinvazive
datorită tehnicii de scanare 3D arheologie;
- posibilitatea de a reproduce exact obiectele sau suprafețele scanate;
- posibilitatea de a printa 3D obiectul sau suprafața scanată laser 3D a sitului arheologic;
- posibilitatea creării un muzeu virtual 3D cu ajutorul reconstrucției obiectelor și a sitului arheologic
datorită datelor exacte obținute în scanarea 3D;
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- posibilitatea realizării de fotografii 360° ale siturilor arheologice în urma procesului de scanare 3D
arheologie;
- Obținearea de planuri ortofoto digitale ale obiectelor sau sitului arheologic prin metoda de scanare
3D arheologie;
Capacitățile existente ale sistemelor GIS pot oferi un sprijin eficient în luarea deciziilor
strategice de către urbaniști și organizațiile private și publice.
3.2. Pregătirea diseminării rezultatelor propriei cercetări prin publicare în volum.
Rezultatele propriei cercetări au fost publicate în volumul „De la Europa la Uniunea
Europeană: istorie, tradiţie, simboluri”, editat de INCD URBAN-INCERC și lansat în luna mai
2019.
3.3. Participare la diferite întruniri științifice, ca reprezentant al INCD URBANINCERC sau ca cercetător.
În anul 2019, directorul general a susținut următoarele cursuri:
- Legislaţie comparată în urbanism şi amenajarea teritoriului, Şcoala Doctorală de Urbanism,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
- Dezvoltarea durabilă a zonelor umede, Şcoala Doctorală de Urbanism, Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Activitatea de cercetare, în cadrul institutului, s-a caracterizat prin flexibilitate și dinamism,
accesându-se în anul 2019 programe noi, naționale și europene, astfel:
 în cadrul PROGRAMULUI Sectorial în parteneriat cu INCERTRANS SA, cu tema
„Soluții inovative de protecție a infrastructurii de transport utilizând materiale de construcții cu
proprietăți speciale de auto-întreținere și autoreparare”.
Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui material inteligent inovativ, cu
proprietăți speciale, care adăugat în compoziția mortarelor/betoanelor, are capacitatea de umplere a
fisurilor apărute.
 PROIECTE internaționale:
 Proiectul ConnectGREEN - Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în munții
Carpați, reprezentând infrastructura ecologică a bazinului Dunării are ca scop menținerea și
îmbunătățirea conectivității ecologice între habitatele naturale din Ecoregiunea Carpatică.
 Proiectul CRISALIDE - Acţiuni SMART replicabile şi integrate în ceea ce priveşte
dezvoltarea economiilor urbane se derulează în cadrul Programului European ERANET - RUS
Plus și se concentrează asupra implementării unei colaborări pe termen lung în domeniul cercetării
și inovării în rândul cercetătorilor, al companiilor (furnizori de tehnologie) și al sectorului public,
prin elaborarea și introducerea unui instrument de tip Decision Making.
 PROGRAME europene în domeniul performanței europene:
 Train-to-nZEB: Building Knowledge Hubs se derulează în cadrul programului HORIZON
2020 al Uniunii Europene.
 ENERFUND: An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool se derulează în cadrul
programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene.
 iBROAD: Individual Building (Renovation) Roadmaps se derulează în cadrul programului
HORIZON 2020 al Uniunii Europene.
 Fit-to-nZEB: Innovative training schemes for retrofitting to nZEBlevels se derulează în
cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene.
 REthinking Sustainability Towards a Regenerative Economy. Acțiunea COST CA16114
Acțiunea RESTORE are ca scop declarat pledarea, formarea și influențarea curentelor pentru o
reabilitare durabilă a mediului construit, prin intermediul unor grupuri de lucru, programe de
formare profesională (inclusiv concursuri de proiectare pre-învățare) și misiuni științifice pe
termen scurt (STSM).
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 în cadrul POCA 2014-2020, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, proiectul “Consolidarea capacității de planificare strategică a
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit
național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” - SIPOCA 606 - cod MySmis
127562.
Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităţii de planificare strategică
şi operaţională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea îndeplinirii
obligaţiilor europene privind eficienţa energetică în clădiri şi a eficientizării acţiunilor ministerului
în domeniul riscului seismic.
3.4 Participări la manifestări internaționale și de prestigiu.
În anul 2019 prin participarea la saloane de cercetare naționale și internaționale, directorul
general a obținut următoarele premii, diplome și medalii:
- ”Certificate of Excellence” oferit de Salonul internațional de Invenții Inovații ”Traian
Vuia” Timișoara,pentru învențiile și inovațiile prezentate.
- Diploma de excelenţă şi Medalia PRO INVENT”, oferită de Salonul Internațional al
Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii la ediţia a XVII-a, Cluj-Napoca, pentru lucrarea
”Material textil neconvenţional pe bază de lână, de la rase româneşti, pentru izolarea
construcţiilor şi procedeu de obţinere al acestuia” realizată de Bulacu C.-F., Dorogan A., Carpus
E., Ghiţuleasa C.-P., Meiţă V., Petcu C., Vasile V., Zaharia M.-C., Enciu A. );
- ”Gold medal & Diploma for invention” oferită de University POLITEHNICA of
Bucharest, România, pentru lucrarea ”Soluții bazate pe natură pentru dezvoltarea urbană
durabilă” realizată de Petrișor A. I., Meiță V.;
- ”Diplomă și Medalia de aur” oferită de Salonul internațional de Invenții Inovații ”Traian
Vuia” Timișoara, pentru lucrarea ”Soluții bazate pe natură pentru dezvoltarea urbană durabilă”
realizată de Petrișor A. I., Meiță V
- ” Diploma of Achievement” oferită de Salonul internațional de invenții Inventica, ediția a
XXIII-a INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS, Iași, pentru lucrarea ”Sustainable
urban development in the context of integration of ecological networks in the carpathian
mountains into space planning documentation in România ” realizată de Meiță V., Tache A.,
Popescu O., Cristina I., Voloacă G.;
- ”Diploma of achievement” oferită de Salonul internațional de invenții Inventica, ediția a
XXIII-a INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS, Iași pentru lucrarea ”Nature-based
solutions for a sustainable urban development” realizată de Petrișor A.-I., Meiță V.;
- ”Diploma of silver medal” oferită de
Expoziția Europeană a Creativității și
Inovării”EUROINVENT” pentru lucrarea ”Nature-based solutions for a sustainable urban
development” realizată de Petrișor A.-I., Meiță V.;
- ”Certificate of attendance” oferit de
Expoziția Europeană a Creativității și
Inovării”EUROINVENT” pentru lucrarea ”The potential of parametric tehnologies for the study
of urban development in Romania. Case study: Sulina”, realizată de Ungureanu T., Voloacă G.,
Meiță V., Sandu M.;
- ” Diploma of bronze medal” oferit de
Expoziția Europeană a Creativității și
Inovării”EUROINVENT” pentru lucrarea ”The potential of parametric tehnologies for the study
of urban development in Romania. Case study: Sulina”, realizată de Ungureanu T., Voloacă G.,
Meiță V., Sandu M.;
- ”Certificate of award” oferit de Society of Innovation Canada pentru lucrarea ”Naturebased solutions for a sustainable urban development” realizată de Petrișor A.-I., Meiță V..
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Mese rotunde şi Conferinţe
1.Participare în perioada 4-5 martie 2019 la Braşov, la Atelierul de lucru național privind
Metodologia de identificare a coridoarelor ecologice în Munții Carpați, în cadrul proiectului
ConnectGREEN - Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green
infrastructure in the Danube basin, organizat de WWF DCP România, Lead Partner al proiectului.
Participanții Atelierului de lucru au avut ocazia să dezbată pe parcursul celor 2 zile
Metodologia
de identificare a coridoarelor ecologice propusă în cadrul proiectului de
reprezentanții Cehiei.

2.Masă rotundă având titlul: The context of the city: Stakeholders map and the local problem
tree, organizată la Bucureşti la sediul INCD URBAN-INCERC în data de 15 martie 2019. La masa
rotundă au participat parteneri ai proioectului CRISALIDE - City Replicable and Integrated Smart
Actions Leading Innovation to Develop Urban Economies, din România şi Rusia.

3.Masă rotundă în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, având ca temă „Contribuţia
INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a habitatului uman european”, organizată pe data
de 29 mai 2019: Identificarea şi gestionarea coridoarelor ecologice în Munţii Carpaţi, în contextul
planificării spaţiale.
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ConnectGREEN: Restoring and managing
ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin.
4.Masă rotundă în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, având ca temă „Contribuţia
INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a habitatului uman european”, organizată pe data
de 29 mai 2019: Sisteme spaţiale de suport pentru decizii: instrument utilizat de autorităţile locale
în contextul oraşelor inteligente.
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului CRISALIDE - City Replicable and
Integrated Smart Actions Leading Innovation to Develop Urban Economies.
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5.Participare la Conferinţa europeană “Pași înainte către o infrastructură de transport mai
verde. Soluții și politici publice pentru o rețea sustenabilă de drumuri și căi ferate în Europa”,
București, 25 iunie 2019.
Organizată de WWF România sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene și a Președinției României la Strategia Regională a Dunării (SUERD), scopul conferinței
a fost să prezinte rezultatele a 2 ani şi jumătate de eforturi desfășurate în cadrul proiectului
TRANSGREEN pentru realizarea de soluții tehnice, politici publice și planificare integrate a
proiectelor de infrastructură de transport
6.Masă rotundă organizată la sediul INCD URBAN-INCERC în data de 8 noiembrie 2019,
ocazionată de Ziua urbanismului, având titlul: Urbanism – cercetare, proiectare, planificare. La
masa rotundă au participat Directorul General, salariaţii sucursalei URBANPROIECT, doctoranzi şi
Directorul Şcolii doctorale de urbanism Ion Mincu Bucureşti.

7.Participare conferința organizată de Școala Doctorală UAUIM , "Teledetecţia hiperspectrală a vegetaţiei" dr. habil. Bogdan Zagajewski de la Universitatea din Varşovia, Polonia- 7
martie 2019
8.Participare conferință organizata de Școala Doctorală UAUIM , „București: o perspectivă
internațională” d-ra asist. univ. drd. arh. Kleoniki Gkioufi din Universitatea din Macedonia
(Salonic, Grecia) - 19 martie 2019
9.Participare conferință organizata de European Commission, through DG CONNECT and
DG RTD „Innovative Enterprise Week” 20-21 martie 2019
10.Participare conferință organizata de INCD URBAN-INCERC Bucuresti - Conferința
Națională a Asociației Cluster pRO-nZEB „FIT-TO-NZEB Asociația Cluster pRO-nZEB” - 11
iunie 2019
11.Participare si prezentare la Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii
Inovativ Creative – CINETic - AUGMENTING PERFORMANCE „ International Interdisciplinary
Conference” | 15-17 November 2019 | CINETic Bucharest.
Participare la alte evenimente şi întâlniri internaționale
1.
Începând din data de 10 Septembrie 2019, Directorul General al INCD URBAN-INCERC
domnul CSI conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ a raspuns la o invitaţie din partea
oficialităților chineze, care organizează Forumul pentru Inovare şi Dezvoltare Asia-Europa.
Scopul principal al vizitei este prezentarea inovațiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, în
special pe domeniile urbanism şi construcții cu oportunități de realizare şi punere în practică a
experienței acumulate. Atât mediul de afaceri internațional dar şi al țării gazdă, îşi manifestă
interesul pentru know-how inclusiv pentru modalitățile de dezvoltare a unor proiecte comune legate
de marile obiective în construcții cât şi pentru studiile tehnice şi proiectarea acestora.
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2.
Conducerea INCD URBAN-INCERC a participat, în perioada 10-11 februarie
2019, la evenimentul THE GREEN ERA AWARD FOR SUSTAINABILITY - Lisabona,
PORTUGALIA. Cu acest prilej Directorul General al INCD URBAN-INCERC Vasile MEIŢĂ, a
primit Premiul The GLOBAL GREEN AWARD acordat de domnul Charbel S. TABET,
Preşedintele Association Otherways Management & Consulting France institutului pentru
realizările excepţionale şi practicile durabile de mediu.

3.
Participare la workshopul organizat la Rostov-on-Don (Rusia) în perioada 14-18 iunie 2019
în cadrul proiectului CRISALIDE.
Participarea la acest eveniment a fost importantă din două motive esențiale: primul motiv îl
reprezintă participarea efectivă ca partener la Kick-off Meeting CRISALIDE, pentru stabilirea unor
obiective precise în cadrul proiectului, cel de-al doilea motiv este prezentarea unui proiect cu
tematică asemănătoare realizat în cadrul programului NUCLEU în cadrul conferinței ce se
desfășoară concomitent cu Kick-off Meeting CRISALIDE.

17 | P a g e

3.2. EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 din 4 iulie 2019 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale
de cercetare-dezvoltare și a prevederilor Ordinului MCI nr. 529/03.09.2019 pentru aprobarea
instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019, ministerul coordonator a iniţiat
procedura de evaluare a institutului în vederea acreditării.
Evaluarea instituțională s-a desfășurat în luna noiembrie 2019 și a analizat activitatea
institutului din perioada 2014-2018.
Comisia de evaluare a apreciat nivelul institutului, rezultatele cercetării, calitatea
cercetătorilor, eficiența și dedicația managementului, calitatea bună a mediului de lucru,
cunoașterea problematicii de cercetare specifice și relația deosebită cu mediul economic
În urma evaluării, institutul a fost acreditat pentru o perioada de cinci ani, cu următoarele
recomandări:
- creșterea eforturilor pentru mărirea numărului de articole în reviste recunoscute
internațional;
- creșterea numărului de brevete și a valorificării acestora;
- implicarea mai activă în elaborarea de propuneri de proiecte în programele de cercetare
naționale și internaționale;
- atragerea tinerilor cercetători în programe doctorale și implicarea acestora în proiecte din
programele naționale și europene de cercetare-dezvoltare.

3.3. Formarea și perfecționarea resurselor umane - crearea masei critice de
cercetători
Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare
responsabilitate pentru institut, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou şi de formare
şi perfecţionare a celui existent.
În anul 2019, politica de personal a urmărit în principal asigurarea specificului
multidisciplinar al personalului, care să acopere domeniile de activitate conform organigramei, dar
mai ales conform politicii de cercetare-dezvoltare iniţiate şi aplicate în cadrul institutului. Strategia
de intinerire a personalului de cercetare al institutului ce s-a realizat prin atragerea de tineri
absolvenţi din învăţământul superior şi angajarea de tineri cercetători, a condus ca la finele anului
institutul să înregistreze un număr de 136 angajați.
Din numărul total de angajați înregistrați la finele anului, 92 salariați lucrează în cercetare
dezvoltare iar 44 asigură suportul tehnic și administrativ pentru desfășurarea în bune condiții a
activităților CD, precum și asigurarea funcționării infrastructurii de cercetare în condiții de
siguranță.
Structura de personal, se prezintă astfel:

12
19
38
20
3
92

1
3
1
5

1
1
2

3
1
1
1
6

-

4
3
6
2
1
16

Tehnicieni şi
muncitori în
cercetare

20
20
32
13
3
88

Cu studii
superioare
neatestate

IDT II

4
1
7
12

ACS

CS

1
9
13
5
28

din

CS III

CS II

CS I
Total,
care:

22
26
51
33
4
136

Personal cu
studii
superioare

Sub 35 ani
36-45 ani
46-55 ani
56-65 ani
Peste 65 ani
Total

Total personal

Categoria
de vârsta

Personal Cercetare-Dezvoltare

4
10
8
1
23
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Ridicarea calităţii şi calificării profesionale a salariaţilor în vederea creşterii capacităţii lor
de a face faţă mediului concurenţial din Uniunea Europeană, s-a concretizat prin susţinerea tezei de
doctorat şi obţinerea titlului de doctor de către dna Călătan Gabriela, d-nul Lăzărescu Adrian și dnul Toderașc Mihai.
Directorul General, prin activitatea de îndrumare de doctorat din cadrul Universității de
Arhitectură și Urbanism "ION MINCU" – București, a consiliat în acest an, trei salariați ai
instititului care sunt și studenți-doctoranzi, privind dezvoltarea şi orientarea cercetării până la
momentul finalizării tezei de doctorat.
Procedura de dezvoltare şi evaluare anuală a performanţelor întregului personal al
institutului include:
• analiza performanţelor realizate în anul de referinţă în raport cu obiectivele CD stabilite
anterior şi o analiză a nivelului de dezvoltare a performanţelor individuale în raport cu aptitudini
instituţionale stabilite în anul precedent;
• stabilirea obiectivelor pentru anul următor aliniate necesităţilor de instruire şi dezvoltare
ale institutului, dar şi aspiraţiilor personale.
Cele două dimensiuni ale analizei (performanţă (obiective), aptitudini), descriu ” ce s-a
făcut” şi “cum s-a făcut” pentru îndeplinirea atribuţiilor fiecărui post.
Evaluarea anuală a performanţelor personalului a avut drept scop:
1. Evaluarea obiectivă a performanţelor şi realizărilor individuale în aria de responsabilitate
a postului;
2. Eficientizarea personalului;
3. Stabilirea politicii de resurse umane;
4. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în ceea ce priveşte resursa umană;
5. Identificarea şi recunoaşterea meritelor profesionale;
6. Implicarea personalului în formularea obiectivelor generale de dezvoltare în relaţie cu
obiectivele şi aspiraţiile individuale de dezvoltare a carierei.
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3.3.1. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane
(personal implicat în procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de
perfecționare)
În anul 2019, perfecţionarea resursei umane s-a realizat corespunzător categoriilor de
personal angajat, în corelare cu sarcinile rezultate din necesitatea realizării corespunzătoare a
lucrărilor contractate şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute prin Fişa postului, pentru fiecare
angajat în parte,avându-se în vederea îmbunătățirea și creșterea performanțelor carierei personale ce
au avut efect direct în activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului.
Perfecționarea profesională a angajaților din institut se realizează, în principal, prin:
 cursuri universitare și postuniversitare (masterat, doctorat, post-doctorat);
 cursuri de instruire în cadrul programelor naționale și europene;
 cursuri specializate pe domenii profesionale;
 instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate;
 studiul individual la locul de muncă;
Perfecționarea profesională este un proces care se desfășoară sistematic și ale cărui etape
au ca obiectiv dezvoltarea performanței individuale, ceea ce înseamnă semnificativ mai mult decât
simplul proces de învățare.
În anul 2019, la cursurile de formare și perfecționare au participat 44 de salariați ai INCD
URBAN INCERC, ponderea fiind de 33% din numărul total salariaților angajați în cadrul
institutului.
Pregătirea personalului s-a realizat prin cursuri organizate de furnizori de formare
profesională, instruiri interne, autoinstruiri.

3.3.2 Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de
cercetare-dezvoltare:
Politica de dezvoltare a resurselor umane implică atingerea unor obiective strategice în
cadrul cărora se individualizează direcții de dezvoltare ce conduc spre formularea unor obiective
specifice (măsuri și soluții) menite a înlătura disfuncțiile și a optimiza întreaga activitate a
institutului, astfel fiind stabilite următoarele obiective strategice:
 Eficientizarea activitații resursei umane existente, prin:
• Ridicarea standardelor de performanță, astfel încat prin competiție și competitivitate,
recunoașterea specialiștilor în domeniile de cercetare ale institutului să se extindă atât la nivel
național cat și internațional;
• Eficientizarea activității personalului printr-o organizare superioară și diversificarea
formelor de comunicare și cooperare;
• Orientarea permanentă spre rezultate la toate categoriile de personal din cadrul institutului;
• Diversificarea formelor de motivare, în concordanță cu legislația în vigoare;
• Introducerea unor modalități specifice de recompensare a personalului științific și
managerial cheie;
• Menţinerea personalului CD cel puţin la nivel existent, pentru realizarea obiectivelor
stabilite prin documentele strategice ale perioadei următoare.
 Infuzia de personal nou, competitiv, astfel:
• Creșterea etapizată a gradului minim de ocupare a posturilor vacante la nivel de laboratoare;
• Angajarea de noi cercetători științifici, în stransă concordanță cu resursele bugetare și
extrabugetare (provenite din granturi sau contracte), destinate asigurării finanțării de bază;
• Corelarea studiilor doctorale cu politica resurselor umane ale instituției ;
• Angajarea de specialiști în programe legate de proiecte și granturi de cercetare.
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• Completarea treptată a posturilor vacante din INCD, în funcție de necesitățile identificate în
cadrul proiectelor de cercetare finanțate de persoane juridice publice și private;
• Atragerea de absolvenţi tineri din specialităţile specifice domeniilor de activitate
 Formarea continuă a personalului, conform procedurilor interne de dezvoltare personală
și profesională, în domeniul de activitate specific, prin urmatoarele mijloace:
• Eficientizarea specializării de profil, prin organizarea activităților de training, stagii de
pregătire și formare, schimburi de experiență;
• Dezvoltarea unei politici de mobilitate internă flexibilă, de stimulare a personalului prin
promovare și reconversie;
• Respectarea riguroasă a standardelor de performanță în promovarea pentru fiecare treaptă
ierarhică/grad profesional;
• Dezvoltarea profesioanlă a personalului CD, respectiv creșterea numărului de doctori
ingineri, doctoranzi și masteranzi;
 Management modern, academic și atractiv al carierei, prin:
• Reorientarea politicii de personal spre cultivarea profesionalismului, a criteriilor de
competitivitate națională și internațională, a valorilor intelectuale certe.
• Transformarea INCD URBAN INCERC, prin condițiile oferite personalului propriu, într-un
angajator preferențial, ales.
• Evaluarea și optimizarea permanentă a competențelor.
• Reducerea încărcării cu sarcini neproductive științific a personalului de valoare.
 Managementul eficient al resurselor umane ale personalului auxiliar (tehnicoadministrativ)
Personalul tehnico-administrativ constituie o importantă forță de muncă a institutului. În
strategia resurselor umane este necesară o preocupare continuă pentru eficientizarea muncii
personalului auxiliar și a celui tehnico-administrativ, astfel:
• Asigurarea evaluării periodice medicale a personalului tehnico-administrativ
• Investigarea periodică a stării de satisfacție profesională
• Proiectarea fișelor de post după criterii reale și corecte, în vederea implementării unui
management al calității serviciilor
• Îmbunătățirea sistemului de evaluare profesională a personalului tehnico-administrativ
• Implementarea unui sistem de recrutare și selecție profesională bazat pe examen de
cunoștințe și examen psihologic

3.4. Creșterea capacității de cercetare - infrastructura de CDI, transfer
tehnologic și valorificarea rezultatelor cercetării
Infrastructura de cercetare - dezvoltare-inovare în INCD URBAN INCERC este compusă
din echipamente de laborator pentru efectuarea de analize și teste corespunzătoare proiectelor de
cercetare, echipamente pentru prelevare de probe aferente analizelor efectuate, autolaboratoare,
precum și rețeaua naţională de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit.
În anul 2019, institutul a realizat investiții în infrastructura de CDI (achiziții aparatură nouă,
întreținere, reparații, verificări metrologice) în valoare de peste 700.000,00 lei/an, finanțate din
proiecte de cercetare și fonduri proprii ale institutului.
În laboratoarele din structura sa organizatorică, institutul a achiziționat echipamente de
cercetare-dezvoltare-inovare destinate atât efectuării de teste și măsurători în situ, la beneficiar, cât
și pentru probe și interpretări la sediu, astfel:
 aferent domeniului de activitate Securitatea la incendii:
- Instalație complexă de evacuare a fumului și a gazelor reziduale rezultate din procesele de
încercare la foc a materialelor de construcții sau a diverselor elemente de construcții.
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 aferent domeniului de activitate Evaluarea riscului seismic:
- Echipamente pentru instrumentarea seismică a clădirilor,respectiv pentru înregistrarea
vibraţiilor provenite din seisme şi alte surse (trafic urban, explozii, demolări etc.), prelucrarea și
stocarea înregistrărilor seismice, monitorizarea vibraţiilor structurilor și măsurarea caracteristicilor
dinamice ale clădirilor.
 aferent domeniului de activitate Calitatea aerului:
- Instalatie complexă pentru determinarea caracteristicilor termo-tehnice a materialelor de
construcții;
- Instalație complexă pentru determinarea caracteristicilor privind calitatea aerului interior și
exterior.

3.5. Managementul economic și financiar
Unul din obiectivele de bază ale institutului, este de a desfățura o activitate de cercetare
dezvoltare performantă, în condiții de rentabilitate economică. În acest sens creşterea volumului de
activitate (venituri din activitatea de exploatare sau activitatea de bază) în condițiile controlului
cheltuielilor este o țintă permanentă a conducerii institutului.
Evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul managementului financiar se realizează printr-un
sistem de proceduri care conduc la corelarea managementului finaciar cu managementul operaţional
şi utilizarea surselor de finanţare în acord cu strategia de dezvoltare instituţională. Ca urmare a
prevederilor legale privind controlul intern managerial au fost stabilite proceduri care au condus la
eficientizarea procesului de management. Toate acestea corelate cu utilizarea eficientă a fondurilor
instituţionale au condus la realizarea următorilor indicatorilor economico-financiari ai anului 2019.
3.5.1. Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 2019
Evoluția patrimoniului stabilit în baza situațiilor financiare anuale aferente anilor 2019 și
2018 este prezentată astfel:
1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie:
Patrimoniul stabilit în baza
situațiilor financiare la data de
Imobilizări necorporale

31.12.2018
(lei)
103.781,00

31.12.2019
(lei)
75.051,00

2019/2018
(%)
0,723

Imobilizări corporale

156.555.483,00

135.986.381,00

0,869

Imobilizări financiare

88.257,00

86.381,00

0,979

Active circulante

13.643.137,00

15.278.916,00

1,120

TOTAL PATRIMONIU

170.390.658,00

151.426.729,00

0,889

3.5.2. Venituri totale
Veniturile totale realizate de INCD URBAN INCERC în anul 2019 sunt în valoare de
15.062.394 lei, repartizate pe surse de finanțare, astfel:
3.5.2.1. Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
publice
Sunt în valoare de 7.323.776 lei, repartizate pe surse naţionale şi internaţionale, astfel:
 Surse naţionale – 6.818.830 lei, din care:
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- Program Nucleu în sumă de 6.275.990 lei;
- Proiecte finanțate prin UEFISCDI în sumă de 52.840 lei.
- Proiect Sectorial în sumă de 490.000 lei
 Surse internationale în sumă de 504.946 lei
3.5.2.2. Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
private
Sunt în valoare de 5.920.789 lei.
3.5.2.3. Venituri realizate din activităţi economice
Sunt în valoare de 1.817.829 lei.
3.5.2.4. Subvenţii/transferuri
3.5.3. Cheltuieli totale
Cheltuielile totale înregistrate în evidența contabilă a INCD URBAN INCERC în anul 2019
sunt în valoare de 15.051.706 lei.
3.5.4. Profitul brut
Profitul brut înregistrat la finele anului 2019, este în valoare de 10.688 lei.
3.5.5. Pierderea brută
Nu este cazul.
3.5.6. Situaţia arieratelor
Nu este cazul.
3.5.7. Politicile economice şi sociale implementate
Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiară simplificată s-a efectuat în conformitate
cu următoarele principii contabile:
1. Principiul continuităţii activităţii: s-a ţinut cont de faptul că institutul îşi va continua în mod
normal activitatea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenţei metodelor: au fost aplicate aceleaşi reguli, metode, norme privind
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitate în timp a elementelor partimoniale;
3. Principiul prudenţei: au fost luate în calcul numai profiturile recunoscute până la data
încheierii exerciţiului financiar, s-a ţinut cont de toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale,
astfel ca rezultatul financiar să nu fie influenţat;
4. Principiul independenţei exerciţiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate
veniturile şi cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăţilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: au fost înregistrate toate
elementele de activ şi de pasiv şi, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilităţii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri şi cheltuieli sau între
active şi pasive, altele decât cele prevăzute de lege.
Politici contabile semnificative: situaţiile contabile sunt întocmite şi exprimate în lei.
Cheltuielile cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili
sau a menţine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere la data
efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice au fost
capitalizate şi amortizate pe perioada rămasă.
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Stocurile sunt prezentate la cost de achiziţie. Metoda de ieşire din gestiune este FIFO.
Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei,
modificărilor capitalului propriu şi fluxurilor de Trezorerie pentru exerciţiul financiar 2019.
Situaţiile financiare furnizează informaţii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a
deciziilor şi credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a institutului. De
asemenea, situaţiile financiare reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, acestea
fiind neutre, prudente şi complete sub toate aspectele semnificative.
3.5.8. Evoluţia performanţei economice
Principalii indicatori de performanță realizați la data de 31.12.2019.

NR.
CRT
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10
1
1.1
1
1.1
1.2
1.3
2
1
1.1
1.2
1.3
1

DENUMIRE INDICATOR
ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
ACTIVE TOTALE
CAPITALURI PROPRII
DATORII TOTALE, din care:
- datorii istorice
- datorii curente
Rata activelor imobilizate
Rata stabilității financiare
Rata autonomiei financiare
Lichiditatea generală
Solvabilitatea generală
ECHIPAMENTE
Investitii in echipamente /mijloace fixe de
CDI, din care:
Echipamente pentru laboratoare de cercetare
SITUAȚIA VENITURILOR
VENITURI TOTALE, din care:
Venituri din CDI
Venituri din alte activități (servicii,etc)
Alte venituri
Ponderea veniturilor din CDI în total venituri
SITUAȚIA CHELTUIELILOR
CHELTUIELI TOTALE, din care:
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu utilitățile
Alte cheltuieli
REZULTATE FINANCIARE
PROFIT NET

2018

2019

156.747.521,00
13.643.137,00
170.405.542,00
53.014.689,00
13.730.007,00
10.759.810,00
2.970.197,00
91,98
0,09
33,69
0,99
12,41

136.147.813,00
15.278.916,00
151.447.179,00
56.556.447,00
16.410.064,00
13.993.270,00
2.416.794,00
89,90
0,01
33.98
0,93
9,23

684.143,00

272.308,00

684.143,00

272.308,00

16.317.877,00
14.579.955,00
1.618.425,00
119.497,00
89,35

15.062.394,00
13.244.565,00
1.639.535,00
178.294,00
87,93

16.269.436,00
8.836.623,00
658.878,00
6.773.935,00

15.051.706,00
8.899.427,00
633.840,00
5.518.439,00

48.441,00

10.688,00
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2
3
1
2
3
4
5

Rata rentabilității economice
Marja profitului net
RESURSA UMANĂ
Număr total angajați
Număr total cercetători
Ponderea personalului CDI în total personal
Productivitatea muncii-total personal
Productivitatea muncii-personal CDI

0,03
0,37

0,01
0,08

131
86
0,66
99.607,24
151.727,31

136
92
0,68
97.533,98
144.180,66
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Cap. 4. CONTROLUL CURȚII DE CONTURI (SAU A ALTOR ORGANE
ABILITATE) - MĂSURI ȘI MODALITATEA ACESTORA DE
REZOLVARE
În anul 2019, Curtea de Conturi a României a efectuat următoarele misiuni de audit:
- Eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii,
intervenției și înlăturării efectelor unui cutremur major în municipiul București.
- Stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi
Bucureşti prin Decizia nr.111/21.12.2016. În raportul privind modul de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin Decizia nr 111/21.12.2016, au fost transmise o serie de recomandări și noi
termene pentru îndeplinirea măsurilor dispuse.
- Stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi
a României prin Decizia
nr.19/2014/1/07.09.2015. În raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin Decizia nr.19/2014/1/07.09.2015, a fost consemnat faptul că au fost duse la îndeplinire în
totalitate măsurile consemnate în raportul de control şi s-a constatat că impactul efectiv al măsurilor
luate de conducerea institutului pentru remedierea abaterilor constatate a fost cel estimat de
conducerea Curții de Conturi a României la emiterea Deciziei nr. 19/2014/1/07.09.2015.
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CAP. 5 PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2020
Obiectivul general al INCD URBAN INCERC, este de a fi recunoscut ca lider în ceea ce
priveşte valoarea cercetărilor realizate şi a vizibilităţii rezultatelor obţinute.
Obiectivul vizează susţinerea performanţei actorilor economici pe lanţurile globale de
valoare. Aceasta presupune, printre altele, creşterea impactului activităţilor economice printr-un
transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic.Planul de
dezvoltare institutțională îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de
noi tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din
mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din
cercetare
Obiectivele specifice domeniului de activitate, bazate pe aplicarea extinsă de rezultate ale
cercetării sunt:
- Consolidarea creşterii economice în sectorul construcţii, cu introducerea de noi materiale şi
tehnologii eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a
costurilor,
- Reducerea riscului seismic şi creşterea siguranţei construcţiilor
- Dezvoltarea si implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru
promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero in Romania
- Modernizarea energetică a fondului construit pentru reducerea consumurilor energetice și
creșterea calității mediului interior
- Reabilitarea complexă a fondului construit locativ, social-cultural şi industrial existent
- Creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului.
- Integrarea și testarea noilor tehnologii ale orașului inteligent.
În directă legătură cu obiectivele specifice institutului, managementul instituțional a stabilit
următoarele direcții de dezvoltare:
 Promovarea excelenței în cercetarea interdisciplinară și diseminarea rezultatelor la
nivel regional, național, european și internațional, direcție ce va fi realizată prin includerea
următoarelor măsuri:
• gruparea echipelor de cercetare ale institutului, conform principiului de jos în sus în vederea
dezvoltării omogene a echipei științifice pe direcțiile specifice zonelor de cercetare de nișă a
institutului;
• încurajarea cercetării multi- și interdisciplinară, prin aplicarea la parteneriatele existente
și/sau dezvoltarea de parteneriate noi;
• stimularea parteneriatului complementar- sprijinul financiar potențial va fi îndreptat în
primul rând către dezvoltarea acestor direcții de cercetare.
 Consolidarea cercetării pe zona de nișă, pe subiecte de interes pentru IMM- uri,
direcție ce are ca scop acoperirea la nivelul institutului a diferenței dintre cercetare și inovare,
incluzând o serie de măsuri menite a consolida capacitatea de cercetare, respectiv:
• dezvoltarea unei foi de parcurs a cercetării tehnologice, dezvoltării și inovației din institut ce
implică întâlniri cu experți din domeniul construcțiilor și cu autoritățile publice, în cadrul cărora vor
fi identificate cele mai promițătoare și convingătoare direcții de cercetare care vor fi urmate;
• consolidarea raportului de cercetare al institutului și creșterea vizibilității sale, prin
interacțiuni cu specialiști din domeniul construcțiilor, urbanismului și dezvoltării durabile, pentru
schimbul de experiență, bunele practici și subiecte pentru cercetările aplicate viitoare.
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 Vizibilitate crescută pe zona de nișă a competenței, prin îmbunătățirea atât a activității
de publicare, căt și a activității de brevetare.
Interesul INCD URBAN INCERC este să dețină cât mai multe brevete, ce reprezintă
instrumentul principal pentru transferul tehnologic și exploatarea comercială a rezultatelor
științifice. În vederea echilibrării intereselor tuturor părților și maximizarea producției de lucrări de
calitate și brevete, sunt stabilite următoarele măsuri:
• Publicarea articolului numai după depunerea unei declarații, de la autorul principal din
institut în legătură cu faptul că rezultatele publicate nu reprezintă o soluție nouă invenție
susceptibilă pentru aplicația industrială și nu subminează caracterul brevetabil al unei invenții și
rezultatele care sunt supuse brevetării au fost protejate anterior printr-o aplicație pentru Brevet;
• Recompense, în cuantumul maxim permis de lege, pentru autorii de brevete vândute (prin
licențiere sau cedare);
• Sancțiuni pentru cercetătorii care completează o aplicație pentru un brevet și apoi publică
rezultatele relevante protejate de brevet.
Direcțiile strategice ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare ale INCD URBAN
INCERC, urmăresc realizarea următoarelor obiective, de la cercetarea fundamentală la cea
aplicativă, cu posibilitatea ca rezultatele să fie folosite prin transfer tehnologic în economia reală.
OBIECTIVE GENERALE
[Obiectiv general 1]

Creşterea nivelului de implicare a cercetătorilor în ceea ce priveşte
asigurarea finanţării prin proiecte de cercetare
[Obiectiv specific 1]
Creşterea capacităţii de răspuns în vederea
dezvoltării de propuneri de proiecte
[Obiectiv specific 2]
Creşterea independenţei prin dezvoltarea
abilităţii de a identifica sursele de finanţare.
[Obiectiv specific 3]
Intensificarea colaborării cu asociaţiile
profesionale din domeniu, prin lansarea de
proiecte comune în competiţiile naţionale şi
europene.
[Obiectiv specific 4]
Intensificarea cercetărilor în vederea stabilirii
de noi reglementări privind agricultura
peisageră în zona rurală;
[Obiectiv specific 5]
Promovarea consecventă și continuă a
cercetării aplicative și valorificarea rezultatelor
cercetării printr-un transfer tehnologic eficient
și funcțional;
[Obiectiv specific 6]
Intensificarea cercetărilor în vederea stabilirii
de noi reglementări privind suprafețele
peliculogene care sa reziste mai bine factorilor
marini.
[Obiectiv specific 7]
Intensificarea cercetărilor în vederea stabilirii
de noi metodologii de reglementare a
amplasării stațiilor de încărcare electrică
pentru mașini

[Obiectiv general 2]

Creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei ştiinţifice
[Obiectiv specific 1]
Creşterea numerică a producţiei ştiinţifice, de
la an la an.
[Obiectiv specific 2]
Creşterea ponderii producţiei de calitate
(brevete, articole ISI, BDI, lucrări publicate în
volumele conferinţelor internaţionale);
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[Obiectiv specific 3]

[Obiectiv specific 4]

[Obiectiv specific 5]

Creşterea numărului de citări inclusiv prin
autocitare (la nivel individual, în reviste
diferite, sau între cercetătorii institutului)
Monitorizarea obligaţiei de a disemina
rezultatele cercetării și de a respecta regulile
avizate de Consiliul ştiinţific şi aprobate de
Consiliul de administraţie
Asigurarea
participării
specialiştilor
institutului la manifestările ştiinţifice de marcă
din ţară şi din străinătate

[Obiectiv general 3]

Creşterea nivelului publicaţiilor editate şi a conferinţelor organizate
de institut
[Obiectiv specific 1]
Parcurgerea etapelor necesare indexării ISI a
revistelor publicate de institut.
[Obiectiv specific 2]
Creşterea ponderii autorilor străini care
publică în reviste sau prezintă lucrări în
conferinţă
[Obiectiv specific 3]
Creşterea numărului de citări ale revistelor,
inclusiv prin autocitări (între reviste, între
cercetători)
[Obiectiv specific 4]
Asigurarea masei critice de articole care să
permită apariţia în avans a revistelor

[Obiectiv general 4]

Creşterea calităţii, utilităţii şi recunoaşterii sociale a cercetărilor, şi a
vizibilităţii INCD URBAN-INCERC ca lider al cercetării în
domeniul său de activitate
[Obiectiv specific 1]
Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul
construcţiilor, urbanismului şi dezvoltării
teritoriale durabile şi a institutului în relaţia cu
MCI, cu MDRAP, cu industria / piaţa
construcţiilor si asociaţiile profesionale, prin
implementarea rezultatelor recente ale
cercetărilor.
[Obiectiv specific 2]
Creşterea contribuţiei institutului la elaborarea
politicilor publice în domeniul construcţiilor,
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile,
a rolului şi impactului activităţilor de
cercetare-dezvoltare
asupra
sectoarelor
economice, pentru asigurarea dezvoltării
durabile, cu accent pe domeniul reducerii
riscului seismic, valorificării, conservării și
gestionării proprietăților culturale, reabilitării
patrimoniului construit şi
prevenirii
dezastrelor.
[Obiectiv specific 3]
Cercetări şi acţiuni strategice în domeniul
creșterii performanțelor energetice ale
clădirilor şi instalaţiilor aferente, economiei de
energie, protecţiei mediului, recuperării și
reciclării materialelor, reducerii emisiilor
nocive în atmosferă, potrivit directivelor UE
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[Obiectiv specific 4]

[Obiectiv specific 5]

[Obiectiv specific 6]

[Obiectiv specific 7]

[Obiectiv specific 8]

OBIECTIVE SUPORT
[Obiectiv suport 1]

[Obiectiv suport 2]

Cercetări şi acţiuni strategice pentru atingerea
în termenele propuse a directivelor UE privind
noi materiale şi tehnologii eficiente,
recuperarea și reciclarea materialelor ca
resurse de materii prime în construcții și
prezervarea mediului înconjurator; materiale
avansate și ecologice.
Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme
de interes naţional şi european privind
incluziunea socială şi reducerea sărăciei,
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării, oraşe inteligente,
Dezvoltarea de proiecte – elaborare documentaţii
de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe
de finanţare: proceduri de achiziţie publică
aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ,
PUD) şi amenajarea teritoriului (PATN, PATJ,
PATZIC) sau diverselor studii cu caracter
monografic sau de tip strategie de dezvoltare etc.,
a căror finanţare este asigurată de autorităţile
publice centrale şi locale etc.
Crearea unei baze de date necesare şi aferente
proiectelor de urbanism şi management integrat
în vederea dezvoltării durabile a României prin
stocarea la nivel național a PUD-urilor, a PUZurilor, PUG-urilor și PATJ-urilor.
Elaborarea de noi reglementări privind
dezvoltarea durabilă a localităților rurale.

Operaţionalizarea sistemului de monitorizare a activităţii de
cercetare
[Obiectiv specific 1]
Stabilirea unor indicatori de rezultat şi
monitorizarea acestora la nivel de persoană
[Obiectiv specific 2]
Pregătirea din timp a calendarului ştiinţific
(evenimente organizate de institut, apeluri de
proiecte, conferinţe importante din domeniu),
[Obiectiv specific 3]
Asigurarea unui calendar al stagiilor de
instruire (scriere de proiecte, autorat ştiinţific
etc.), inclusiv prin propunerea de teme de către
cercetători
Creşterea nivelului de pregătire profesională individuală
[Obiectiv specific 1]
Documentarea permanentă privind stadiul
actual de cunoaştere în domeniul de activitate
[Obiectiv specific 2]
Cunoaşterea principalelor surse ale finanţării
cercetării din domeniul respectiv
[Obiectiv specific 3]
Cunoaşterea principalelor publicaţii şi
conferinţe din domeniul respectiv
[Obiectiv specific 4]
Cunoaşterea
potenţialilor
colaboratori
(instituţii şi persoane) din domeniul respectiv
[Obiectiv specific 5]
Creşterea capacităţii de integrare internaţională
a comunităţii ştiinţifice şi a activităţilor de
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cercetare-dezvoltare din domeniile ştiinţifice şi
tehnologice abordate, cu referire specială la
spaţiul de cercetare European
[Obiectiv suport 3]

Dezvoltarea bazei materiale
[Obiectiv specific 1]
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin
achiziţionarea de noi aparate prin proiecte de
cercetare
[Obiectiv specific 2]
Retehnologizarea, întreţinerea şi exploatarea
infrastructurii existente prin proiecte de
cercetare
[Obiectiv specific 3]
Modernizarea/renovarea clădirilor existente

31 | P a g e

CAP. 6 ALTE INFORMAŢII
Institutul și-a îndeplinit obiectivele propuse pentru anul 2019 în toate domeniile de
activitate.
În acest an, activităţile institutului au fost concentrate pe operarea în conditii de siguranţă a
infrastructurii din dotare, cu respectarea normelor naţionale, a acordurilor şi tratatelor internaţionale
din domeniu, precum şi pe menţinerea capacităţii şi competenţei de cercetare în domeniile de
activitate.
Astfel, se pot evidenţia cele mai importante realizări:
- respectarea angajamentelor asumate în cadrul proiectelor naţionale, europene şi
internaţionale;
- consolidarea participării la cercetarea europeană şi implicarea în proiecte majore;
- finalizarea la termen a serviciilor, contractelor şi comenzilor angajate, cu respectarea
cerinţelor contractuale;
- creşterea vizibilităţii instititului, prin reprezentarea la acţiunile organizate la nivel naţional şi
internaţional, la manifestări şi evenimente ştiinţifice;
- implicarea activă în domeniul managementului şi transferului cunoaşterii în domeniile de
activitate.
Directorul General a fost permanent implicat în mod direct în toate deciziile manageriale
care au permis desfășurarea activității curente în mod optim, respectând întocmai regulamentul
propriu de funcționare și legislația în vigoare.
Activitatea derulată a fost recompensată prin obținerea de rezultate meritorii recunoscute
prin: diplome, medalii, premii.
Privind spre viitor, INCD URBAN-INCERC își propune, să facă noi pași importanți spre
afirmarea vocației sale europene și internaționale, demonstrată de numeroasele afilieri, prin
orientarea către noua Strategie a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, Strategia Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării și noul program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare,
Orizont 2020 și pe plan național, noua Strategie națională de cercetare, noul Plan național de
cercetare-dezvoltare și noua componentă de cercetare a POS Competitivitate.
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